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BACKGROUND: Similarly to interpersonal and social fac-

tors, intrapersonal factors are associated with the regular

smoking of cigarettes and with experiences with marijuana

among adolescents. Therefore, a better understanding of

the association of personality factors, resilience, and

self-esteem with cigarette smoking and experiences with

marijuana can be helpful in devising more effective preven-

tion and health promotion programmes. AIM: To explore

the association of personality factors, resilience, and

self-esteem with regular cigarette smoking and experi-

ences with marijuana. METHODS: Ten Item Personality

Inventory, The Resilience Scale, The Rosenberg Self-

-esteem Scale, questionnaire inquiring about the regular

smoking of cigarettes and experiences with marijuana.

SAMPLE: 3725 young adolescents; 51% of them girls,

average age 14.3; SD = 0.65. RESULTS: We used

SPSS16.0, two models of binary logistic regression. Lower

levels of agreeableness and structured style and higher

negative self-esteem were associated with regular cigarette

smoking. Gender, lower levels of agreeableness and con-

scientiousness, a higher level of openness to new experi-

ences, a lower level of structured style, and higher negative

self-esteem were associated with experiences with mari-

juana. CONCLUSIONS: The results supported the predic-

tive power of personality factors, resilience, and self-

-esteem with regard to their risk and protective functions in

relation to students’ regular cigarette smoking and experi-

ences with marijuana. It is important to take into account

the specific roles of these factors when designing effective

health prevention programmes.
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TABAKOVÝCH CIGARIET – MARIHUANA – ADOLESCENTI

VÝCHODISKÁ: Faktory intrapersonálneho charakteru po-
dobne ako aj interpersonálne a sociálne faktory súvisia
s pravidelným fajèením cigariet a so skúsenosťami s mari-
huanou u dospievajúcich. Pre rozvoj efektívnych stratégií
prevencie je vhodné porozumieť zvláštnostiam vzťahu in-
trapersonálnych dimenzií k sledovanému rizikovému sprá-
vaniu sa. CIE¼: Skúmať vzťah faktorov osobnosti, dimen-
zií reziliencie, aspektov sebaúcty k pravidelnému fajèeniu
cigariet a skúsenostiam s marihuanou medzi slovenskými
dospievajúcimi. METÓDY: Ten Item Personality Invento-
ry (desaťpoložkový osobnostný dotazník), The Resilience
Scale (škála reziliencie), The Rosenberg self-esteem scale
(Rosenbergova škála sebahodnotenia), otázky zamerané
na skúmanie pravidelného fajèenia cigariet a skúseností
s marihuanou. VÝSKUMNÁ VZORKA: 3725 dospievajú-
cich; 51 % dievèat, priemerný vek 14,3; SD = 0,65. VÝ-

SLEDKY: Modelom 1 binárnej logistickej regresie sme
zistili vzťah osobnostných faktorov (prívetivosť), rezilien-

cie (štrukturálny štýl), sebaúcty (negatívna sebaúcta)
k pravidelnému fajèeniu cigariet dospievajúcimi; nižšia
úroveò prívetivosti, štrukturálneho štýlu a vyššia negatív-
na sebaúcta majú vzťah s pravidelným fajèením cigariet
mladými dospievajúcimi. Modelom 2 binárnej logistickej
regresie sme zistili vzťah rodu, osobnostných faktorov
(prívetivosť, svedomitosť, otvorenosť voèi skúsenosti), di-
menzie reziliencie (štrukturálny štýl), sebaúcty (negatívna
sebaúcta) k skúsenostiam s marihuanou. Vzťah ku skúse-
nostiam s marihuanou majú nižšia úroveò prívetivosti, niž-
šia úroveò svedomitosti, vyššia úroveò otvorenosti voèi
skúsenostiam, nižšia úroveò štrukturálneho štýlu a vyššia
negatívna sebaúcta. ZÁVERY: Výsledky podporujú pre-
diktívnu silu osobnostných faktorov, reziliencie a sebaúcty
s rešpektom k ich rizikovej resp. protektívnej funkcii vo
vzťahu k pravidelnému fajèeniu cigariet a skúsenostiam
s marihuanou. Tento fakt je vhodné rešpektovať pri tvorbe
preventívnych programov.
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� 1 ÚVOD
Fajèenie cigariet je spoloènosťou tolerovaným správaním,

ktoré je vysoko návykové; s návykovým potenciálom porov-

nate¾ným s tvrdými drogami (Okruhlica, 1998). Užívanie

marihuany v súèasnosti, ako najèastejšie užívanej nelegál-

nej drogy na Slovensku, sa zvyšuje (Nociar, 2009). Vek pr-

vých skúseností s òou sa systematicky znižuje (Pétiová,

2009), prièom predèasný výskyt rizikového správania sa je

ukazovate¾om rozvinutých foriem rizikového správania sa

a závislostí v neskoršej adolescencii a dospelosti (Bricker et

al., 2009). Má priamu súvislosť s mentálnym a fyzickým

zdravím v neskoršej adolescencii a dospelosti (Bernadiè et

al., 2008; Krmenèík, 2008); súvisí s javom komorbidity, spo-

loèného výskytu závislostí s psychiatrickými problémami

(Serras et al., 2010). Rizikové správanie sa v dospievaní je

v rozvinutých krajinách (a aj u nás) hlavnou príèinou úmrt-

nosti 15–19roèných mladých ¾udí (Šidlo, 2009).

Užívanie marihuany, ako aj pravidelné fajèenie taba-

kových cigariet a iné typy rizikového správania sa sú niek-

torými autormi považované za súèasť všeobecnej odchýlky,

variáciami spoloèných príèin, tzv. všeobecného syndrómu

problémového správania sa. Mohutné korelácie medzi jed-

notlivými typmi problémového správania, tendencia kova-

riovať, t.j. možnosť pozorovať viac druhov rizikového sprá-

vania sa u toho istého jedinca súèasne a výskumom potvr-

dený fakt, že jednotlivé z problémových správaní korelujú

s rovnakými osobnostnými charakteristikami, sú perma-

nentnými výzvami k potvrdeniu tejto myšlienky (Ciairano,

Kliewer & Rabaglietti, 2009).

Osobnostné charakteristiky, ako rizikový alebo pro-

tektívny faktor vo vzťahu k rizikovému správaniu, majú

v rámci ostatných faktorov (individuálnych, interpersonál-

nych, rodiny, školy a spoloènosti) (Orosová et al., 2007) ne-

zastupite¾ný podiel. Môžu pôsobiť priamo, alebo nepriamo

ako moderátor alebo mediátor, vyjadrené mediaènými mo-

delmi, interakènými modelmi a dynamicko-transakènými

modelmi ich vzájomného fungovania (Neyer, Lehnart,

2006).

� 1 / 1 Osobnostné faktory a rizikové
správanie sa
Z osobnostných faktorov sa potvrdzuje vzťah zvýšenej ex-

troverzie, vysokého neuroticizmu, nízkej svedomitosti

a nízkej prívetivosti k výskytu rizikového správania sa

(Terraciano, Costa Jr., 2004). Staršie štúdie potvrdzujú

vzťahy medzi vysokou úrovòou extroverzie a fajèením ciga-

riet v súvislosti s ich stimulaènými úèinkami a zaháòaním

nudy a vzťahy vysokej úrovne neuroticity a fajèenia cigariet

za úèelom uvo¾òovania tenzie a anxiety (Rondina et al.,

2005). Súèasné výskumy, využívajúce rozsiahle metaanalý-

zy informaèných zdrojov vzťahu osobnostných faktorov ku

rizikovému správaniu sa, nepotvrdzujú vzťah extroverzie

a neuroticizmu ku pravidelnému fajèeniu cigariet jedno-

znaène (Munafo, Zetteler & Clark, 2007). Torgensen a Voll-

rath (2006) potvrdzujú vzťah vysokej úrovne neuroticizmu

a nízkej úrovne svedomitosti k fajèeniu cigariet. Terraciano

a Costa Jr. (2004) zistili rozdiel v osobnostných faktoroch

fajèiarov a nefajèiarov cigariet. Fajèiari cigariet sa vyznaèo-

vali nízkou emocionálnou stabilitou, nízkou svedomitosťou

a nízkou prívetivosťou. Význam faktora prívetivosť v období

dospievania vo vzťahu k zdraviu súvisiacim správaním

zdôrazòujú viacerí autori (Torgensen, Vollrath, 2006; Ter-

raciano, Costa Jr., 2004). Metaanalýzou prác týkajúcich sa

vzťahu osobnostných charakteristík k užívaniu marihuany

(Munafo, Zetteler & Clark, 2007) bol podobne ako pri fajèení

cigariet potvrdený vzťah faktora svedomitosť k užívaniu

marihuany. Vzťah faktora extroverzie k užívaniu marihua-

ny bol nejednoznaèný, vzťah faktora emocionálna stabilita

k fajèeniu marihuany sa nepotvrdil (Munafo, Zetteler

& Clark, 2007). Podobne ako u fajèiarov cigariet aj u fajèia-

rov marihuany bola potvrdená interakcia medzi faktorom

svedomitosť a faktormi extroverzia a neuroticizmus. Faktor

svedomitosť je ochranným faktorom u ¾udí s vysokou úrov-

òou extroverzie a neuroticizmu (Torgesen, Vollrath, 2006).

Pod¾a výskumu týchto autorov (Torgesen, Vollrath, 2006)

sú typy ¾udí s vysokou úrovòou extroverzie, nízkou úrovòou

neuroticizmu a nízkou úrovòou svedomitosti, tzv. hedonis-

ti, tí, ktorí najèastejšie skúsia a užívajú marihuanu. V štú-

dii Floryho (Flory et al., 2002) sa vo vzorke žien potvrdzuje

súvislosť fajèenia marihuany s faktorom otvorenosť voèi

skúsenosti, ktorý vo všeobecnosti najmenej súvisí s výsky-

tom rizikového správania sa (Torgesen, Vollrath, 2006).

� 1 / 2 Reziliencia a rizikové faktory
správania sa
Pod rezilienciou rozumieme univerzálnu kapacitu èloveka,

multifaktoriálne podmienený viacrozmerný jav, ktorý je

charakterizovaný v zmysle komplexnej dispozície, ktorá

umožòuje èloveku rozvíjať sa, zrieť a rozvíjať kompetencie

v nepriaznivých životných podmienkach (Šolcová, 2009).

Schopnosť èloveka odolávať stresovým situáciám je závislá

na súèinnosti týchto podmienok a na individuálnych cha-

rakteristikách reziliencie, táto spolupráca a stupeò rezili-

encie variuje v èase a pod¾a aktuálnych podmienok. Podiel

jednotlivých skupín faktorov na celkovom obraze reziliencie

ponúka International Resilience Project (International Re-

silience Project: Project report, 2006). K individuálnym fak-

torom s podielom 40 % sa pridružujú vzťahové faktory

(13 %), spoloèenskokomunitné (25 %) a kultúrne (22 %).

V súvislosti s odolnosťou u detí a adolescentov sa hovorí

o tzv. jadre osobnosti, ktoré je pravdepodobne tvorené úrov-

òou a spôsobom sebahodnotenia, repertoárom a úrovòou

zvládacích schopností a niektorými osobnostnými èrtami

a dispozíciami, napr. optimizmom, extroverziou, otvore-

nosťou voèi skúsenostiam, svedomitosťou (Davey, Eaker

& Walters, 2003). O rezilientnej osobnosti sa hovorí vo vzťa-
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hu k dimenziám piatich faktorov osobnosti, ktoré charakte-

rizujú rezilientného èloveka ako èloveka s vysokými skóre

extroverzie, prívetivosti, svedomitosti, emocionálnej stabi-

lity a otvorenosti voèi skúsenosti (Friborg et al., 2005). Aj

keï je reziliencia v svojej podstate multidimenzionálna, ni-

ektorí autori sú zástancami myšlienky špecifických rezili-

encií (Friborg et al., 2005). Reziliencia je z ich poh¾adu rela-

tívna, èlovek môže vykazovať prvky reziliencie v jednej ob-

lasti, kým v iných nie. Vo vzťahu k rizikovému správaniu

hovorí Šolcová (2009) o modeloch uplatòovania reziliencie

v priebehu vývinu, kde spolupôsobia tak rizikové faktory,

ako aj faktory reziliencie a prispôsobenia. Protektívny mo-

del, model interaktívneho úèinku, predpokladá, že zdroje

reziliencie s rizikovými faktormi sú v interakcii a táto inter-

akcia vedie k väèšiemu èi menšiemu prispôsobeniu. Model

kumulatívneho efektu predpokladá priamy vplyv faktorov

reziliencie na prispôsobenie, ktoré môžu kompenzovať rizi-

kové faktory. Model výzvy predpokladá lineárny vzťah me-

dzi rizikovými faktormi a prispôsobením, predpokladá, že

prostredníctvom malých problémov sa jedinec trénuje, zoce-

¾uje a pripravuje sa na väèšiu záťaž (Šolcová, 2009).

� 1 / 3 Sebaúcta a rizikové správanie sa
Sebaúctu by sme mohli považovať za èasť multidimenzio-

nálneho konceptu reziliencie na individuálnej úrovni, ktorý

má spolu s rodinou, rovesníkmi, kamarátmi, školou a vý-

znamnými inými vzťah s fyzickým, mentálnym zdravím

a so zdravím súvisiacim správaním (Currie et al., 2004). Se-

baúctu ako afektívnu dimenziu sebasystému vnímame nie-

len ako základný aspekt mentálneho zdravia, komponent

intrapersonálnej inteligencie a schopnosti efektívneho fun-

govania, ale aj ako protektívny faktor vo vzťahu k riziko-

vým udalostiam, stimulom a vnútorným balansiám. Seba-

úctu je možné vnímať vo vzťahu k rizikovému správaniu

ako aj k podpore zdravia za všeobecný, nešpecifický riziko-

vý, ako aj protektívny faktor, nielen ako príèinu, ale aj ná-

sledok problémového správania sa (Mann et al., 2004; Wild

et al., 2004). Nestabilná, negatívna sebaúcta môže prispie-

vať a zohrávať významnú úlohu v rozvoji jednak rizikového

správania, delikvencie, útekov zo školy, zlyhaniu v prospe-

chu, tzv. externalizovaných problémov, tak aj internalizo-

vaných problémov, mentálnych problémov, ako napríklad

depresie, anxiety, problémov s jedlom, zranite¾nosti, sa-

movrážd (Mann et al., 2004; Wild et al., 2004; Gajdošová et

al., 2009). Nízke, ako aj vysoké sebahodnotenie asociujú

s agresívnymi symptómami, nízka a nestabilná sebaúcta

zas vedie k problémom s identitou (Baumeister, Bushman

& Campbell, 2000). Vzájomne súvisia znížený pocit sebaúc-

ty, vytváranie sebaponižujúcich postojov, psychická zrani-

te¾nosť, sociálne problémy a rizikové správanie (Mann et

al., 2004; Wild et al., 2004).

� 2 CIE¼ ŠTÚDIE
Cie¾om štúdie bolo skúmať vzťah osobnostných faktorov

(extroverzia, prívetivosť, emocionálna stabilita, svedomi-

tosť, otvorenosť voèi skúsenosti), dimenzií reziliencie (per-

cepcia seba, percepcia budúcnosti, štrukturálny štýl) a se-

baúcty (pozitívna a negatívna sebaúcta) k vybraným typom

rizikového správania sa dospievajúcich, k pravidelnému

fajèeniu cigariet a skúsenostiam s marihuanou.

� 3 VÝSKUMNÁ VZORKA
Výskumu sa zúèastnilo 3725 žiakov ôsmych a deviatych roè-

níkov základných škôl zo západnej, strednej, východnej èas-

ti Slovenska (z Bratislavy, zo Žiliny, z Košíc a nieko¾kých

menších miest v regióne Košíc). 24,6 % respondentov pochá-

dzalo z Bratislavy, 21,3 % zo Žiliny, 32,1 % z Košíc a 22 %

z východoslovenského regiónu. Do výskumnej vzorky sa

školy a školské triedy daných miest zaraïovali náhodne.

Zber dát bol realizovaný v zimných mesiacoch roku 2006.

Prebehol po dohode s vedeniami zúèastnených škôl priamo

na školách formou skupinovo administrovaných dotazní-

kov. Anonymný dotazník vypåòali žiaci dobrovo¾ne poèas

dvoch vyuèovacích hodín pri zachovaní anonymity za úèasti

vyškoleného administrátora. Kvôli väèšej homogenite a vy-

hnutiu sa extremite vzorky sme z koneènej analýzy vylúèili

žiakov pod 13 a nad 16 rokov. Výskumnú vzorku tvorilo

49 % chlapcov a 51 % dievèat, ich priemerný vek bol 14,3;

SD = 0,65. Response rate vzorky bol 93,5 %. Realizácia výs-

kumu bola schválená na UPJŠ v Košiciach Etickou komisiou.

� 3 / 1 Fajèenie cigariet
Fajèenie cigariet bolo skúmané otázkou: „Fajèil (a) si už nie-

kedy cigaretu?“ (aj keï len jednu doteraz) s možnosťou od-

povede: (1) nie, nikdy, (2) áno, už som to skúsil, (3) v minu-

losti som fajèil, ale úplne som prestal, (4) sem tam fajèím,

ale nie denne, (5) teraz fajèím denne. Pre potreby binárnej

logistickej regresie bolo fajèenie cigariet ako závislá pre-

menná dichotomizované na skupinu (1) pravidelný fajèiar,

(odpoveï 5, n = 332; 9,2 %) vs. ostatní (0) (odpoveï 1, 2, 3, 4).

� 3 / 2 Marihuana/hašiš: skúsenosť s užitím
marihuany
Skúsenosť s užitím marihuany bola meraná otázkou: “Faj-

èil (a) si už niekedy marihuanu?” s možnými odpoveïami

(1) nie, nikdy, (2) áno, už som to skúsil, (3) sem tam fajèím,

ale nie denne, (4) teraz fajèím denne. Odpovede sme dicho-

tomizovali na skupinu (1) dospievajúcich so skúsenosťami

s užívaním marihuany (odpovede 2, 3, 4, n = 563; 15,7 %,

z toho 342 chlapcov; 20,25 %, 201 žien; 11,20 %; p=001) vz.

skupina (0) študentov bez skúseností s užívaním marihua-

ny (odpoveï 1).
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� 3 / 3 Osobnostné faktory
Na meranie osobnostných faktorov bola použitá verzia

päťfaktorového osobnostného dotazníka TIPI – Ten Item

Personality Inventory (Gosling, Rentfrow & Swann, 2003).

Obsahuje desať charakteristík, ktoré merajú päť ve¾kých

faktorov osobnosti: extroverziu, prívetivosť, svedomitosť,

emocionálnu stabilitu a otvorenosť voèi skúsenosti. Respon-

dent sa popisuje a hodnotí v danej charakteristike na

7bodovej škále. Každý faktor je meraný dvoma charakteris-

tikami, jednou formulovanou pozitívne a druhou negatívne.

Negatívne formulované charakteristiky boli prepólované.

Sumárne skóre vo faktore môže nadobudnúť hodnotu 2 až

14, prièom vyššie skóre hovorí o vyššej úrovni daného fakto-

ra, èiže vyššej extroverzii, prívetivosti, svedomitosti, emocio-

nálnej stabilite otvorenosti voèi skúsenosti.

� 3 / 4 Reziliencia
Škála reziliencie The Resilience Scale pozostáva z 33 položi-

ek. Tento test využíva 5bodovú sémantickú škálu, ktorá ob-

sahuje pozitívny a negatívny popis na obidvoch koncoch

kontinua škály. Škála pozostáva zo šiestich aspektov rezili-

encie; personálnej sily/sebapercepcie, personálnej sily/per-

cepcie budúcnosti, kognitívneho, štrukturálneho štýlu, so-

ciálnej kompetencie, rodinnej kohézie a sociálnych zdrojov

(Friborg et al., 2005). My sme sledovali prvé tri aspekty re-

ziliencie, percepciu seba (6 škál, sumárne skóre je od 6 do

30), percepciu budúcnosti (4 škály, sumárne skóre je od 4 do

20 a štrukturálny štýl (4 škály, sumárne skóre je od 4 do

20). Cronbachovej alfy pre škály boli 0,63; 0,77 a 0,60.

� 3 / 5 Sebaúcta
Sebaúcta bola meraná Rosenbergovou škálou sebaúcty, Ro-

senberg self-esteem scale RSES (Rosenberg, 1965). Desať

položiek tejto škály meria globálnu sebaúctu, pocit hodnoty,

ceny seba samého. Respondenti hodnotia 10 škál na zákla-

de 4bodového ukotvenia od 1 (silne nesúhlasím) až po 4 (sil-

ne súhlasím). Negatívne formulované položky sú pri tomto

globálnom skóre prepólované na pozitívne a skóre sa môže

pohybovať v hodnotách od 10 do 40. Cronbachovej alfy celej

vzorky je 0,76. Na základe získanej faktorovej analýzy z ne-

prepólovaných položiek je možné získať dva faktory – pozi-

tívnej a negatívnej sebaúcty, prièom každý z faktorov obsa-

huje 5 položiek. Hodnoty sumárnych skóre jednotlivých fak-

torov sa pohybujú v hodnotách od 5 do 20. Cronbachovej

alfa bola pre faktor pozitívnej sebaúcty 0,73 a pre negatívnu

sebaúctu 0,64. Vyššie skóre v pozitívnej sebaúcte znamená

jej vyššiu hodnotu, vyššie skóre v negatívnej sebaúcte hovo-

rí o nižšej negatívnej sebaúcte daného èloveka.

� 4 ŠTATISTICKÉ ANALÝZY
Za úèelom sledovania vzťahu desiatich nezávislých pre-

menných (piatich osobnostných faktorov, troch dimenzií re-

ziliencie a dvoch aspektov sebaúcty) k výskytu dvoch závis-

lých premenných; pravidelného fajèenia cigariet a skúse-

ností s marihuanou boli vytvorené dva modely binárnej lo-

gistickej regresie. Nezávislé premenné boli vkladané do jed-

ného modelu pre pravidelné fajèenie cigariet M1 a druhého

modelu M2 pre skúsenosti s marihuanou. Silu modelov sme

sledovali pomocou hodnoty „c statistic“, ktorá sleduje dis-

kriminaènú silu modelu a ktorá variuje od 0,5 do 1,0 (Gar-

son, 2010). Výsledky boli spracované SPSS 16.0.

� 5 VÝSLEDKY
Do modelu 1 boli okrem pohlavia pridané osobnostné fakto-

ry, dimenzie reziliencie a aspekty sebaúcty. Medzi pravidel-

ným fajèením cigariet a pohlavím nebol zistený signifikant-

ný vzťah (tabu¾ka 1, model 1). Bol potvrdený štatisticky vý-

znamný vzťah prívetivosti ako osobnostného faktora,

štrukturálneho štýlu ako dimenzie reziliencie a negatívnej

sebaúcty ako aspektu sebaúcty k pravidelnému fajèenia ci-

gariet adolescentami (viz tabu¾ka 1, model 1). Nižšia úro-

veò prívetivosti, štrukturálneho štýlu a vyššia negatívna

sebaúcta majú vzťah s pravidelným fajèením cigariet dospie-

vajúcich. Hodnota c koeficientu modelu 1 bola 0,67.

Do modelu 2 boli okrem rodu pridané osobnostné fak-

tory, dimenzie reziliencie a aspekty sebaúcty. V prípade

skúseností s marihuanou bol zistený signifikantný vzťah

medzi pohlavím a skúsenosťami s marihuanou (viz tabu¾ka

1, model 2). Bol potvrdený štatisticky významný vzťah osob-

nostných faktorov prívetivosť, svedomitosť, otvorenosť voèi

skúsenostiam, štrukturálneho štýlu ako dimenzie rezilien-

cie a negatívnej sebaúcty ako aspektu sebaúcty ku skúse-

nostiam s marihuanou (viz tabu¾ka 1, model 2). Nižšia úro-

veò prívetivosti, svedomitosti, vyššia úroveò otvorenosti vo-

èi skúsenostiam, nižšia úroveò štrukturálneho štýlu

a vyššia negatívna sebaúcta zvyšovala pravdepodobnosť po-

pisu skúseností s marihuanou dospievajúcimi. Hodnota

c koeficientu modelu 2 bola 0,68.

� 6 DISKUSIA
Vzťah medzi osobnostnými faktormi, rezilienciou, sebaúc-

tou a pravidelným fajèením cigariet nebol rodovo špecifický.

Zistili sme vzťah osobnostného faktora (prívetivosť), fakto-

ra reziliencie (štrukturálny štýl), sebaúcty (negatívna seba-

úcta) k výskytu pravidelného fajèenia cigariet dospievajúci-

mi; nižšia úroveò prívetivosti a štrukturálneho štýlu a vyš-

šia negatívna sebaúcta zvyšujú pravdepodobnosť, že

študenti uvádzajú výskyt pravidelného fajèenie cigariet.

Potvrdili sme vzťah rodu, osobnostných faktorov (prí-

vetivosť, svedomitosť, otvorenosť voèi skúsenosti), rezilien-

cie (štrukturálny štýl), sebaúcty (negatívna sebaúcta)

k frekvencii skúseností s marihuanou. Nižšia úroveò príve-

tivosti, svedomitosti, vyššia úroveò otvorenosti voèi skúse-

nostiam, nižšia úroveò štrukturálneho štýlu a vyššia nega-

tívna sebaúcta sa vzťahujú k skúsenostiam s marihuanou.
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Pravidelné fajèenie cigariet v uskutoènenom výskume

uvádza 9,5 % chlapcov a 8,9 % dievèat, prièom pozorujeme

trend rodového približovania sa v skúsenostiach s fajèením

ako aj s výskytom pravidelného fajèenia cigariet. Chlapci

v porovnaní s dievèatami uvádzajú viac skúseností s mari-

huanou (20,25 % chlapcov, 11,20 % dievèat, p<0,000). Po-

dobné údaje nachádzame aj v iných krajinách, vrátane štá-

tov Európskej únie (Pétiová, 2009; Nociar, 2009). Sklon ex-

perimentovať s rizikom, model tzv. rekreaèného užívania

drog, je dospievaniu vlastné, za normálnu súèasť vývoja po-

važujeme však iba jeho prechodný výskyt a obmedzenú mie-

ru, ktorá neznamená také ohrozenie jedinca, ako v prípade

tzv. substitutívno-negatívneho modelu (drogová závislosť)

ako klinickej diagnózy (Agrawal, Neale & Jacobson, 2005),

ktorým sa riešia problémy èloveka. Prechodné obdobie pr-

vých skúseností s fajèením cigariet k pravidelnému fajèeniu

cigariet kulminuje vo vekovom období 14–17 rokov (Bricker

et al., 2009). V každom prípade súvisí skoré dlhodobé pravi-
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Tabu¾ka 1 / Table 1
Vzťah rodu, osobnostných faktorov, dimenzií reziliencie a aspektov sebaúcty k pravidelnému fajèeniu cigariet (model 1) a k skúsenostiam s užívaním

marihuany (model 2) dospievajúcimi

Association of gender, personality factors, resilience, and self-esteem with regular cigarette smoking (Model 1) and experiences with marijuana use (Model 2)

among adolescents

Model 1 Model 2

OR

(95% CI)

OR

(95% CI)

Rod

Muži 1,00 1,00

Ženy 0,85

(0,64–1,12)

0,47***

(0,38–0,58)

Osobnostné faktory

Extroverzia 1,04

(0,99–1,01)

1,01

(0,97–1,06)

Prívetivosť 0.91**

(0.86–0.97)

0.89***

(0.86–0.94)

Svedomitosť 0,97

(0,92–1,03)

0,95*

(0,91–0,99)

Emocionálna stabilita 0,99

(0,95–1,03)

0,99

(0,95–1,03)

Otvorenosť voèi skúsenosti 1,02

(0,96–1,07)

1,06*

(1,02–1,11)

Reziliencia

Percepcia seba 1,01

(0,96–1,01)

1,02

(0,98–1,05)

Percepcia budúcnosti 0,96

(0,92–1,01)

0,98

(0,94–1,01)

Štrukturálny štýl 0,92***

(0,87-0,96)

0,90***

(0,87–0,94)

Sebaúcta

Pozitívna sebaúcta 1,06

(1,00–1,13)

1,05

(0,99–1,10)

Negatívna sebaúcta 0,83***

(0,82–0,92)

0,93***

(0,87–0,95)

c statistic (0,67) (0,6)

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001



delné užívanie legálnych aj nelegálnych drog v mladosti úz-

ko s internálnymi aj externálnymi problémami a mentál-

nym zdravím v neskoršom veku (Goldstein et al., 2009).

Výsledky nášho výskumu vo vzťahu k osobnostným

faktorom korešpondujú so súèasným poznaním (Bradizza et

al., 2009; Charvát, 2009; Noftle, Fleeson, 2010; Hopwood,

Zanarini, 2010).

Z osobnostných faktorov mal faktor prívetivosť vzťah

k pravidelnému fajèeniu cigariet ako aj ku skúsenostiam

s marihuanou; skúsenosti s užívaním marihuany súvisia

okrem prívetivosti aj s osobnostnými faktormi svedomitosť

a otvorenosť voèi skúsenostiam. V období dospievania práve

sociálna dimenzia, zaèlenenie sa, prijatie, citlivosť voèi

iným a od iných nadobúda význam z h¾adiska potvrdenia

identity a zvládania vývinových úloh dospievajúcich. Mladí

¾udia s nízkou prívetivosťou, ktorí sa popisujú ako tí, ktorí

sú schopní menej dôverovať, sú menej skromní, poddajní,

altruistickí, s menším sociálnym cítením, jemnocitom, majú

vyššiu pravdepodobnosť byť pravidelnými fajèiarmi cigariet

ako aj tými, ktorí majú väèšiu skúsenosť s užívaním mari-

huany. V súvislosti s fajèením cigariet sa òou môže zaháòať

pocit neistoty v spoloènosti, napätia, strachu, ale aj nudy

(Bernadiè et al., 2008), v súvislosti so skúsenosťami s mari-

huanou môže ísť aj o spoloèný skupinový rituál a zážitok

ako výnimoèný stav skupinovej identity.

Jedným z faktorov, ktorý konzistentne predikuje spek-

trum rizikového správania, je nízka svedomitosť; jej vysoká

hladina je permanentne protektívnym faktorom. Metaana-

lýzou štúdií zaoberajúcich sa vzťahom osobnostných fakto-

rov k rizikovému správaniu sa (Munafo, Zetteler & Clark,

2007) bol potvrdený vzťah faktora svedomitosť k výskytu

pravidelného fajèenia cigariet (Torgesen, Vollrath, 2006)

a skúsenosťami s užitím marihuany (Charvát, 2009). Sve-

domitosť a jej aspekt sebakontrola potvrdzuje svoju vý-

znamnosť v užívaní drog (Wills, 2008;). Nízke skóre vo fak-

tore svedomitosť je charakteristické pre impulzívnych ¾udí,

s nízkou sebakontrolou, menšou konvenènosťou. Popisujú

sa ako menej cie¾avedomí, zodpovední, disciplinovaní, roz-

vážni, poriadkumilovní, menej spôsobilí, viac slobodní. Vo

výskume Rondiny et al. (2005) sa pravidelní fajèiari cigariet

popisujú ako ¾ahostajní, prirodzení, nesystematickí, menej

organizovaní v porovnaní s nefajèiarmi. V našom výskume

potvrdila nízka úroveò faktora svedomitosť svoj vzťah

k skúsenostiam s marihuanou. Faktor otvorenosť voèi skú-

senostiam zahàòa aspekty ako fantázia, estetické prežíva-

nie, otvorenosť voèi prežívaniu, hodnoty, idey, vedie ku krea-

tivite a potrebe rozširovania a spoznávania iných nezná-

mych dimenzií. Vo výskume Floryho et al. (2002) boli

užívatelia marihuany popisovaní ako ¾udia s nižšou úrov-

òou extroverzie, vysokou otvorenosťou voèi skúsenostiam,

nižšou spoloèenskosťou a svedomitosťou, menej kooperatív-

ni, nedôverèiví, nekonformní, introvertní a plachí, ale citliví

a h¾adajúci nové nezvyèajné podnety. Podobne v našom vý-

skume je z osobnostných faktorov tomuto obrazu podobný

popis dospievajúcich, kde u nich súvisí vysoká otvorenosť

voèi skúsenostiam, nízka svedomitosť a nízka prívetivosť so

skúsenosťami s užívaním marihuany.

S osobnostným faktorom svedomitosť koreluje dimen-

zia reziliencie štrukturálny štýl, ktorý má podobný vnútor-

ný obsah (Friborg et al., 2005). Štrukturálny štýl obsahuje

schopnosti organizovať èas, schopnosti dodržiavať bežné aj

spoloèenské pravidlá a povinnosti, ochotu a potrebu praco-

vať pod¾a jasných pravidiel a plánu. V našom výskume jeho

nízka úroveò súvisí s pravdepodobnosťou popisu pravidel-

ného fajèenia cigariet aj skúsenosťami s užívaním marihua-

ny mladými dospievajúcimi.

Výsledky nášho výskumu sebaúcty vo vzťahu k riziko-

vému správaniu korešpondujú so súèasným poznaním. Vo

viacerých štúdiách, podobne ako v uskutoènenom výskume,

sa potvrdzuje v štádiu raného dospievania, ktorého hlavnou

úlohou je potvrdenie identity, vyššia sebaúcta u chlapcov

ako u dievèat (Gajdošová, 2009). Negatívna sebaúcta má

signifikantný vzťah s rizikovým správaním (fajèenie, užíva-

nie alkoholu, opitie, experimentovanie s drogami) medzi

mladými dospievajúcimi, konkrétne s fajèením cigariet

a skúsenosťami s marihuanou (Kokkevi et al., 2007). Nega-

tívna sebaúcta hrá významnú úlohu v širokom spektre

mentálnych a sociálnych problémov. ¼udia s nízkou sebaúc-

tou aktívny únik alebo pasívne vyhýbanie sa využívajú ako

formy zvládania životných situácií. Aktívny únik asociuje

s externalizovaným správaním: agresívnym správaním, ná-

silím, záškoláctvom, opätovným utvrdením svojich schop-

ností v rôznych formách rizikového správania, nezrelých

vzťahoch, kultovosti, gangoch. Znovuutvrdenie a bezpeèie

sa získava taktiež prostredníctvom drog, fajèenia, alkoholu,

jedla. Pasívne vyhýbanie sa asociuje s internalizovanými

faktormi: pocitmi zúfalstva, depresie, ale aj únikmi do fan-

tázie, nereality (Mann et al., 2004). V našom výskume má

vysoká negatívna sebaúcta vzťah k pravidelnému fajèeniu

cigariet a k skúsenostiam s marihuanou. Pôsobí u obidvoch

pohlaví a smerom k obidvom sledovaným typom rizikového

správania sa. Potvrdil sa jej vzťah aj k iným typom rizikové-

ho správania – k skúsenostiam s fajèením cigariet, ku frek-

vencii pitia a opitia za posledné štyri týždne (Gajdošová,

2009). Sebaúcta ako afektívny aspekt sebasystému je kon-

štrukt mnohodimenzionálny, jeho pôsobenie je mnohovrst-

vové a menej jednoznaèné pre svoje pôsobenie, buï ako me-

derátor, moderátor, s kompenzaèným, nárazníkovým alebo

priamym úèinkom. Pozorujeme jednoznaèný trend väèšej

spätosti negatívnej sebaúcty u adolescentov popisujúcich

depresie, ale aj fóbie, anxietu, môže byť jedným z príznakov

nestability osobnosti (Weiting, Deiner, 2009). V rámci spek-

tra normálneho, ale rizikového správania sa sú významné

extrémy na kontinuu – príliš nízke, alebo príliš vysoké se-

bahodnotenie sa spája s problémami agresivity, resp. prob-

lémami identity, ideálnou je reálna stabilná sebaúcta. Wild
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et al. (2004) upozoròujú na možnosť významnosti špecific-

kých oblastí sebaúcty, ktoré sú v jedineènom vzťahu k urèi-

tým druhom rizikového správania. Ich štúdia poukazuje na

skutoènosť, že napr. fajèenie cigariet vzrastá s nízkou se-

badôverou v urèitých špecifických oblastiach, napr. v rodine

a škole a znižuje sa nízkou sebaúctou v iných oblastiach, na-

príklad nízkou sebaúctou medzi rovesníkmi. Zážitkom vy-

lúèenia adolescenta z konvenènej normatívnej skupiny ro-

vesníkov vzrastá pravdepodobnosť sebaprijatia a sebapot-

vrdenia hodnoty a kompetencií dospievajúceho v skupine

rizikovej, v ktorej je cenené rizikové správanie.

� 7 ZÁVER
Štúdia prezentuje vzťah osobnostných faktorov, reziliencie

a sebaúcty k pravidelnému fajèeniu cigariet a ku skúsenos-

tiam s marihuanou. Potvrdili sme odlišnosť vzťahu jednotli-

vých sledovaných nezávislých premenných k pravidelnému

fajèeniu cigariet a ku skúsenostiam s fajèením marihuany;

výskum konštruktov faktorov osobnosti, reziliencie a seba-

úcty smerom k fajèeniu cigariet a skúsenosťami s fajèením

marihuany je opodstatnený. U pravidelného fajèenia cigari-

et nepozorujeme vo vzťahu k sledovaných premenných ro-

dové rozdiely, vo vzťahu sledovaných premenných ku skú-

senostiam s marihuanou sa rodové rozdiely potvrdili. Potvr-

dili sme vzťah z osobnostných faktorov nízkej prívetivosti,

z dimenzie reziliencie nízkeho štrukturálneho štýlu a z as-

pektov sebaúcty vysokej negatívnej sebaúcty k obidvom ty-

pom rizikového správania sa a bez rodových rozdielov.

Okrem spomínaných premenných má osobnostný faktor

svedomitosť a otvorenosť voèi skúsenostiam vzťah ku skú-

senostiam s marihuanou. Výsledky štúdie sú limitované ab-

senciou ïalších intrapersonálnych, ako aj interpersonál-

nych a sociálnych faktorov, ktoré sú pre užívanie legálnych

návykových látok dôležité. Vzh¾adom k nízkemu poètu pra-

videlných užívate¾ov marihuany sme pracovali v zjednodu-

šenom dichotomizovanom móde, zaujímavé by bolo v prípa-

de kvantitatívne vyššieho poètu v jednotlivých dielèích rizi-

kových skupinách venovať sa ich špecifikám. V budúcnosti

je možné sa sústrediť na kumulované rizikové indexy sprá-

vania, je možné vytvoriť z jednotlivých dimenzií cielené ty-

py vo vzťahu k rizikovému správaniu, je možné sa zamerať

na rodovú špecifikáciu, podobne projekt longitudinálneho

výskumu by mohol byť schopný podchytiť vývin rizikovosti

u jednotlivých osobnostných typov.
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